
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Протокол № 25 

позачергового засідання
м. Новомосковськ “21” вересня 2021 року

Головував: виконуючий обов’язки голови районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій -  виконуючий 
обов’язки голови Новомосковської райдержадміністрації Денис ГАЛУШКА.

Присутні: секретар районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Віталій ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення 

СОУШ-19 на території Новомосковського району.
І. Про встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення 

СОУГО-19 на території Новомосковського району.

СЛУХАЛИ: інформацію про встановлення “жовтого” рівня епідемічної 
небезпеки поширення СОУЮ-19 на території Новомосковського району.

ВИСТУПИЛИ:
начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного

управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.
Начальник відділу з питань молоді, спорту і охорони здоров’я 

райдержадміністрації ТАРАДЮК С.В.
начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.;
виконуюча обов’язки начальника відокремленого структурного підрозділу 

“Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної 
установи “Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства 
охорони здоров’я України” ТАРАНЕНКО Н.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8- 
СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), з урахуванням протоколу 
від 21 вересня 2021 року № 35 позачергового засідання Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановити на 
території Новомосковського району “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.
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2. Застосувати на території району обмежувальні протиепідемічні заходи, 
передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки відповідно 
до Постанови КМУ № 1236 (із змінами).

Термін: 00 год 00 хвилин
23 вересня 2021 року

3. МИХАЙЛЮТІ В.В.
3.1. Здійснювати в межах території Новомосковського району щоденний 

моніторинг захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

3.2. Проводити епідеміологічні розслідування випадків та спалахів 
захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, з організацією протиепідемічних заходів, у тому 
числі заключної дезінфекції.

3.3. Забезпечити виконання постанови головного державного санітарного 
лікаря України № 7 від 02.08.2021 “Про затвердження рекомендацій 
щодо відстеження, організації самоізоляції та медичного супроводу осіб, 
які мали контакт з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19) та Форми опитування і консультування контактних випадків 
СОУГО-19”.

Термін: невідкладно

4. КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

4.1. За результатами селекторної наради Міністерства охорони здоров’я
України від 03.09.2021, згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації 
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 
державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 
СОУГО-19, від 17.12.2020 № 157 “Про організацію тестування на гостру 
респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 
8АК8-СоУ-2” (далі -  розпорядження № 157), з метою оперативного

та належного реагування на ускладнення епідемічної ситуації 
в Новомосковському районі, пов’язаної з поширенням СОУГО-19, оновлювати 
маршрути щоденного забору та доставки зразків біологічного матеріалу 
з пунктів забору (створених в закладах охорони здоров’я, які надають медичну 
допомогу) в лабораторії, що проводять дослідження на гостру респіраторну 
хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, методом ПЛР 
та закріплення за визначеними маршрутами парку автотранспорту.

4.2. Забезпечити тестування на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, згідно з розпорядженням № 157, 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.09.2021 № 1907 
“Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна 
хвороба (СОУГО-19)” проводити закупівлю, розподіл та за потреби 
перерозподіл швидких тестів, тест-систем з метою забезпечення закладів 
охорони здоров’я витратними матеріалами для проведення тестування 
на визначення антигену коронавірусу 8АК8-СоУ-2.
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4.3. Забезпечити виконання постанови головного державного санітарного 

лікаря України від 02.08.2021 № 7 “Про затвердження рекомендацій
щодо відстеження, організації самоізоляції та медичного супроводу осіб, 
які мали контакт з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19) та Форми опитування і консультування контактних випадків 
СОУГО-19”; наказу МОЗ України від 08.09.2021 № 1907 “Про затвердження 
Змін до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна хвороба(СОУГО-19)”.

Термін: на період карантину

4.4. Забезпечити проведення щотижневого моніторингу використання 
швидких тестів на визначення антигену 8АК8-СоУ-2 та кількості відібраних 
проб біоматеріалу для тестування на 8АЯ8-СоУ-2 методом ПЛР у розрізі 
закладів охорони здоров’я та інформування відокремлених структурних 
підрозділів Державної установи “Дніпропетровський обласний центр контролю 
та моніторингу захворювань МОЗ України”.

Термін: щопонеділка, на період 
карантину

5. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД,
(спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів 
району за підпорядкованістю)
ТАРАДЮК С.В.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.,

5.1. Забезпечити виконання постанов головного державного санітарного 
лікаря України від 25.08.2021 № 8 “Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)” та від 06.09.2021 № 10 
“Про затвердження протиепідемічних заходів у освіти на період карантину 
у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)”.

Термін: на період карантину

5.2. Начальникам відділів освіти об’єднаних територіальних громад 
надавати інформацію до Новомосковської райдержадміністрації, через відділ
з питань молоді, спорту і охорони здоров я райдержадміністрації, 
на електронну пошту: озУ5Шгба09863@икг.пе1::

про кількість  захворювань на СОУГО-19 серед учнів, вчителів 
та працівників закладів освіти по кожному учбовому закладу окремо.

про кількість вакцинованих вчителів та працівників закладів освіти, 
по кожному учбовому закладу окремо.

Термін: понеділок та четвер 
на період карантину

5.3. Вжити заходів щодо:
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можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі вчителів 
та працівників закладів освіти, можливостей існуючих пунктів щеплень 
в закладах освіти;

забезпечення можливості та організації вакцинації, у тому числі вчителів 
та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних мобільних вакцинальних 
сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

інформування та про активного запрошення до вакцинації не лише 
вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів 
здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень в закладах освіти та під час 
роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Термін: невідкладно

6. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Забезпечити виконання та контроль за виконанням обмежувальних 
протиепідемічних заходів відповідно до встановленого рівня епідемічної 
небезпеки розповсюдження гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19 відповідно Постанови КМУ № 1236.

Термін: на період карантину

7. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД,
ДАНИЛЮК М.І.

7.1. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо протиепідемічних обмежень, передбачених для “жовтого” 
рівня епідемічної небезпеки.

7.2. Активізувати за участю районних засобів масової інформації 
і телерадіоорганізацій інформаційно-роз’яснювальну роботу, в тому числі 
у закладах освіти, та поширення соціальної реклами стосовно:

профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, і можливих наслідків захворювання 
на неї;

необхідності проведення вакцинації.
Термін: постійно, невідкладно

8. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ТАРАНЕНКО Н.В.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.

Виходячи із встановлених рівнів епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19, забезпечити організацію здійснення контролю за виконанням
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обмежень, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, 
визначених постановою КМУ № 641. У межах компетенції здійснити комплекс 
заходів щодо посилення роботи з виявлення та припинення фактів вчинення 
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44’ Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.

Термін: постійно, на період карантину

9. Про виконання протокольних рішень інформувати 
райдержадміністрацію через секретаря районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій електронною поштою: 
ргішак_пгсіа@і.иа.

Термін: щочетверга, на період 
карантину

10. Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень покласти 
на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом 
функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.
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